
 
 

 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)  

OBOWIĄZUJĄCE OD 13.04.2021  roku 
 
DEFINICJE:    
Sprzedający - Ecometal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523491, dla której akta rejestrowe prowadzi 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 183 350,00 zł, NIP 8133696631; REGON 181152650,  
Kupujący – Przedsiębiorca będący stroną stosunków prawnych z Sprzedającym;     
Urządzenia - Oferowane przez Sprzedającego obrabiarki, w tym części zamienne i akcesoria do nich;      
Oferta – propozycja zakupu Urządzenia skierowana do Kupującego; 
Zamówienie – dokument zawierający szczegółowe warunki sprzedaży Urządzenia podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania Kupującego;  
Umowa – transakcja handlowa w postaci umowy sprzedaży Urządzenia, której treść określa Zamówienie podpisane przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedawcę poprzez jego podpisanie i odesłanie do 
Klienta, oraz OWS;  
Strony – Strony Umowy i/lub Zamówienia – Sprzedający i Kupujący. 
KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) w treści obowiązującej w chwili zawarcia Umowy. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, Umów sprzedaży oraz Zamówień, których przedmiotem są Urządzenia. Uregulowania odmienne 
do OWS wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli Sprzedającego oraz Kupującego w formie pisemnej. 

1.2. Uznanie któregokolwiek z postanowień OWS za nieważne lub niewykonalne, nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień 
stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWS. 

1.3. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące Urządzeń mają jedynie charakter poglądowy oraz informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne 
Urządzeń zawarte w treści Zamówienia. 

2. ZAMÓWIENIE  

2.1. Sprzedający składa Kupującemu Ofertę na zakup Urządzenia, która stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.  
2.2. W przypadku akceptacji przez Kupującego Oferty, o której mowa w podpunkcie 2.1., Sprzedający w celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy sprzedaży, prześle Kupującemu Zamówienie na 

Urządzenie zawierające szczegółowe warunki sprzedaży Urządzenia.  
2.3. Złożenie podpisu pod Zamówieniem przez osobę umocowaną do reprezentowania Kupującego, a następnie przesłanie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w Zamówieniu, oznacza 

akceptację warunków w niej zawartych. 
2.4. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie 2.3. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie potwierdzenia na adres poczty elektronicznej 

Kupującego wskazany w Zamówieniu.  
2.5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia, Zamówienie staje się Umową sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.   
2.6. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w szczególności nie powstaje po stronie Kupującego żadne  roszczenie związane z faktem 

nie zawarcia Umowy. 
2.7. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące Urządzeń mają jedynie charakter poglądowy oraz informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne 

Urządzeń zawarte w treści Zamówienia. 

3. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI  

3.1. Zapłata ceny Urządzenia może nastąpić w ratach, przy czym szczegółowe zasady zapłaty ceny Urządzenia, w tym wysokość ceny Urz ądzenia, wysokość poszczególnych rat oraz terminy płatności, 
zostaną określone każdorazowo w Ofercie oraz potwierdzone w Zamówieniu. W każdym wypadku: 
a) za datę zapłaty ceny uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturach; 
b) wszelkie koszty operacji bankowych ponoszą Kupujący i Sprzedający w swoich bankach. Do opóźnień w płatnościach zastosowanie mają odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ; 
c) w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Kupującego, Sprzedający może zatrzymać otrzymane zaliczki lub żądać zapłaty ich równowartości.  

3.2. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z zapłatą którejś z kwot wskazanych w Umowie o więcej niż 14 dni, Sprzedający niezależnie od innych uprawnień umownych może odstąpić od Umowy w całości 
lub w części; w takim wypadku, Kupujący – bez prawa zatrzymania – niezwłocznie zwróci Sprzedającemu to, co od Sprzedającego otrzymał. Umowne prawo odstąpienia Sprzedający może wykonać 
w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu wezwania do zapłaty. 
 

4. DOSTAWA URZĄDZENIA (POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW URZĄDZEŃ) 

4.1. Sprzedający dostarczy Urządzenia do miejsca i w terminie wynikającym z Zamówienia. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.  

4.2. Termin dostawy wiąże Strony pod warunkiem dokonania przez Kupującego płatności zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. W razie opóźnienia w płatnościach Sprzedający może przesunąć 
termin dostarczenia Urządzenia, zgodnie z możliwościami produkcyjnymi producenta. Ze względu na specyfikę transportu morskiego, Sprzedający może wydłużyć termin dostarczenia o 14  dni 
roboczych. W razie braku innych ustaleń, za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia Urządzenia do miejsca  określonego  w Zamówieniu, wskazaną w dokumentach przewozowych.  

4.3. Urządzenie będzie opakowane do transportu kołowego/morskiego. Opakowanie będzie zabezpieczać Urządzenie przed uszkodzeniem w transporcie.  
4.4. Przy przyjmowaniu przesyłki z Urządzeniem, Kupujący sprawdzi przesyłkę oraz uczyni adnotację o wszelkich widocznych uszkodzeniach lub brakach transportowych w podpisywanych dokumentach 

przewozowych. Następnie Kupujący niezwłocznie zawiadomi o nich Sprzedającego w formie pisemnej lub mailowej. W przypadku braku otrzymania niezwłocznej informacji od Kupującego, Sprzedający 
nie uwzględni zgłoszeń szkód lub braków transportowych. (W odniesieniu do Urządzeń podlegających instalacji przez Sprzedającego, Sprzedający uwzględni braki i szkody ujawnione w trakcie 
rozpakowania Urządzenia przez przedstawicieli Sprzedającego podczas instalacji, pod warunkiem braku naruszenia oryginalnego opakowania, ponad naruszenie niezbędne do posadowienia 
Urządzenia w miejscu instalacji).  

4.5. W przypadku niewykonania przez Kupującego obowiązków opisanych w podpunkc ie 4.4, reklamacja Kupującego dotycząca uszkodzenia Urządzenia i braków ilościowych nie zostanie uwzględniona 
przez Sprzedającego. 

4.6. Po dostarczeniu Urządzenia do miejsca przeznaczenia, wskazanego w Zamówieniu, Kupujący na swój koszt i ryzyko dokonuje rozładunku Urządzenia, zaś w przypadku Urządzenia wymagającego 
instalacji  Kupujący:  dodatkowo dostarczy Urządzenie na miejsce instalacji.  

4.7. Z datą dostarczenia Urządzenia do miejsca przeznaczenia, wskazanego w Zamówieniu, na Kupującego przechodzą wszelkie  korzyści i ciężary związane z Urządzeniem oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty, pogorszenia lub uszkodzenia Urządzenia, przy czym w przypadku Urządzenia wymagającego instalacji przez Sprzedającego – Sprzedający odpowiada za wykonanie czynności 
wskazanych w punkcie 5 poniżej. 

4.8. Dostarczenie Urządzenia na zasadach określonych w niniejszym pkt 4 OWS, o ile Urządzenie nie wymaga dalszej instalacji przez Sprzedającego, rozumiane jest jako wypełnienie przez Sprzedającego 
wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy oraz potwierdzenie zgodności dostarczonego Urządzenia z Umową, w tym potwierdzenie kompletności zakresu dostawy zgodnie z załącznikiem do 
Zamówienia. (Wraz z dostarczeniem następuje końcowe przekazanie Urządzenia, które nie podlega instalacji przez Sprzedającego).  

4.9. W przypadku zwłoki Sprzedającego w dostarczeniu Urządzenia przekraczającej o trzydzieści dni termin określony według treści Zamówienia i OWS, po stronie Kupującego powstaje uprawnienie do odstąpienia od 
Umowy, o jakim mowa w art. 491 kc. (Jeżeli Urządzenie dostarczono, a zwłoka Sprzedającego dotyczy wyposażenia, jego części lub wykonania innych obowiązków umownych, uprawnienie Kupującego do odstąpienia 
dotyczy części Umowy objętej zwłoką). Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Kupujący wyznaczy Sprzedającemu na piśmie odpowiedni, co najmniej 30 dniowy, dodatkowy termin na wykonanie zobowiązania, 
po upływie którego Kupujący może nie tylko złożyć oświadczenie o odstąpieniu, ale także żądać odszkodowania w granicach wyznaczonych przez Umowę. 

5. INSTALACJA ORAZ KOŃCOWE PRZEKAZANIE (DLA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH  INSTALACJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO) 

5.1. Sprzedający odpowiedzialny jest za instalację Urządzenia, jeżeli tak wyraźnie postanowiono w Zamówieniu. W przypadku podlegania Urządzenia instalacji wykonywanej przez Sprzedającego, Kupujący 
jest zobowiązany zapewnić umiejscowienie Urządzenia w zadaszonym ogrzewanym pomieszczeniu, zapewniającym dodatnie temperatury  przez cały okres od momentu dostarczenia Urządzenia, na 
zasadach określonych w pkt 4 OWS, do czasu końcowego przekazania Urządzenia, zgodnie z  niniejszym pkt 5 OWS. 

5.2. Kupujący najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia zgłosi gotowość do instalacji Urządzenia na formularzu . Wzór zgłoszenia gotowości do instalacji będącym 
załącznikiem do Zamówienia.  

5.3. Sprzedający zobowiązuje się do instalacji i uruchomienia Urządzenia w miejscu wskazanym w Zamówieniu, zgodnie z wymaganiami Umowy.  
5.4. Sprzedający zobowiązuje się rozpocząć instalację i uruchomienie Urządzenia najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Kupującego o gotowości 

Urządzenia do instalacji, pod warunkiem wypełnienia przez Kupującego zobowiązań wynikających z „Instrukcji przedinstalacyjnej”. Kupujący pokryje ewentualne koszty dodatkowe instalacji i 
uruchomienia powstałe w wyniku jego opóźnienia (w szczególności: kosztów dojazdu i noclegu pracowników serwisu Sprzedającego). 

5.5. Elementem uzgodnień umownych jest końcowe przekazanie Urządzenia przez Sprzedającego. Końcowe przekazanie w rozumieniu Umowy następuje: w chwili uruchomienia Urządzenia wedle punktu 
5.6 poniżej albo w chwili rozpoczęcia wykonywania prac na Urządzeniu przez Kupującego wedle punktu 5.7 poniżej, albo wraz z upływem terminu, o jakim mowa w punkcie 5.8 poniżej, w zależności 
od tego co nastąpi najwcześniej. 

5.6. W toku uruchomienia Urządzenia (bez obróbki detalu), nastąpi jego sprawdzenie zakończone końcowym przekazaniem. Końcowe przekazanie zostanie potwierdzone protokołem (raportem 
serwisowym) podpisanym przez jednego przedstawiciela każdej ze Stron. Sporządzenie raportu serwisowego bez zastrzeżeń ma ten skutek, że S trony wyłączają dowód z opinii biegłego w sprawach 
dotyczących Umowy. Strony zgodnie upoważniają osoby uczestniczące w procedurze uruchomiania Urządzenia do podpisania takiego protokołu w imieniu danej Strony. Przyczyna braku podpisu 
jednej ze Stron winna być wskazana w protokole. Ewentualne wady Urządzenia ujawnione w toku końcowego przekazania Sprzedający  usunie zgodnie z punktem 6.  

5.7. Kupujący przed końcowym przekazaniem Urządzenia wedle punktu 5.6 nie może samodzielnie wykonywać na Urządzeniu jakichkolwiek prac. Nieprzestrzeganie tego warunku oznacza przyjęcie 
Urządzenia do eksploatacji i tym samym skutkuje uznaniem wszystkich zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy za wykonane .  



 
 

5.8. W przypadku, gdy Kupujący z powodów niezależnych od Sprzedającego nie wykona swoich obowiązków dotyczących końcowego przekazania Urządzenia, pomimo wyznaczenia przez Sprzedającego 
dodatkowego 14-dniowego terminu, poczytuje się, że wszelkie postanowienia zawarte w Umowie  a dotyczące obowiązków Sprzedającego, zostały wykonane przez Sprzedającego w dacie upływu 
wyżej wskazanego 14-dniowego terminu, zaś Urządzenie zostało przekazane Kupującemu zgodnie z postanowieniami Umowy, a Kupujący nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń. 

6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON UMOWY 

6.1. Kupującemu przysługuje z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyłącznie uprawnienie do żądania usunięcia wad Urządzenia na koszt Sprzedającego. Dalej idące zobowiązania i roszczenia Kupującego, 
w tym odszkodowawcze, są wyłączone. 

6.2. Na zasadach określonych w OWS, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Urządzenie, zaś Kupujący te warunki przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  
6.3. Termin gwarancji jakości oraz termin odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Urządzenia są jednakowe i zostaną określone w treści Zamówienia. W braku takiego wskazania w 

Zamówieniu terminy te wynoszą odpowiednio 12 miesięcy od dnia końcowego przekazania, lecz nie dłużej niż 13 miesięcy od zgłoszenia gotowości do wysyłki Urządzenia.    
6.4. Kupującemu przysługuje z tytułu gwarancji uprawnienie do żądania usunięcia wad Urządzenia na koszt Sprzedającego. Dalej idące  zobowiązania i roszczenia Kupującego, w tym odszkodowawcze, 

są wyłączone. 
6.5. Warunkiem powstania  i zachowania odpowiedzialności z  gwarancji lub rękojmi jest zapewnienie przez Kupującego warunków eksploatacji Urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta określonymi 

w „Instrukcji obsługi” lub w „Instrukcji przedinstalacyjnej”, wykonywanie  zaleceń serwisu Sprzedającego oraz procedur konserwacyjnych według przekazanej „Instrukcji obsługi”; w szczególności 
wszelkie prace Kupującego na Urządzeniu (operatorskie, regulacyjne, itp.) mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolony personel. 

6.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz  uzyskanie efektów pracy Urządzenia powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją, specyfiką materiału obróbczego, nieprzestrzeganiem 
otrzymanych instrukcji lub dokumentacji technicznych, nieprzestrzeganiem postanowień Umowy lub z nieautoryzowanym wykonywaniem napraw lub przeróbek. 

6.7. Rękojmia i gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności Urządzenia, które jest naturalnym następstwem jej prawidłowego używania, tj. w szczególności 
nie obejmuje części zużywających się m. in.: wkładek dociskających w zaciskach, sprężynek w oprawach narzędziowych, oleju, narzędzi, filtrów, żarówek, materiałów eksploatacyjnych, optycznych i 
itp. 

6.8. Gwarancją objęte są wyłącznie Urządzenia eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta oraz Sprzedającego.  
6.9. W sytuacji, gdy wykonanie naprawy Urządzenia będzie wymagało oddania Urządzenia (albo jego części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego, odmowa wydania Urządzenia (albo jego 

części) będzie skutkowała zwolnieniem Sprzedającego z odpowiedzialności. Dostawa Urządzenia (albo jego części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego Urządzenia nastąpi na koszt 
Sprzedającego. W przypadku uznania przez producenta, że do powstania usterki doszło  z przyczyn dotyczących Kupującego, w szczególności na skutek niewłaściwej eksploatacji Urządzenia, koszty 
naprawy oraz transportu Urządzenia (albo jego części) do i z siedziby producenta lub Sprzedającego ponosi Kupujący. 

6.10. W celu wykonania czynności naprawczych Kupujący zapewni serwisowi Sprzedającego swobodny dostęp do Urządzenia oraz jego elementów.   
6.11. Kupujący w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia usterki, ma obowiązek poinformowania serwisu Sprzedającego e-mailem na adres: serwis@abplanalp.pl o wykryciu wady. Sprzedający zobowiązuje 

się do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 72 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt) od otrzymania zgłoszenia. Usunięcie awarii nastąpi najpóźniej w terminie 8 dni 
roboczych (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt i wigilii), z wyłączeniem czasu potrzebnego na pozyskanie części i materiałów w przypadku ich braku w magazynie. W przypadku wystąpienia 
trudności w określeniu przyczyn awarii, Sprzedający, w oparciu o wskazania producenta, określi terminy załatwienia reklamacji. 

6.12. Na części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych gwarancja wynosi 6 (sześć) miesięcy od momentu ich zainstalowania lub kończy się wraz z końcem okresu gwarancji Urządzenia, w zależności 
od tego co nastąpi później. 

6.13. Części, które uległy awarii i zostały wymienione w ramach napraw gwarancyjnych stanowią własność Sprzedającego. 
6.14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednakże łączna całkowita wartość odpowiedzialności nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość 3% (słownie: trzy procent) wartości Umowy netto, obejmując w szczególności wartość udzielonych Kupującemu w ramach rekompensat rabatów handlowych, dokonanej obniżki ceny 
oraz wartość udostępnienia zaoferowanych urządzeń zastępczych. Sprzedający odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przy czym 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie jest nieograniczona kwotowo. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności jest bezskuteczne we wszystkich przypadkach objętych przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

6.15. Niezależnie od powyższych zobowiązań, Sprzedający zapewniać będzie Kupującemu przez co najmniej 5 lat od dnia zawarcia Umowy, odpłatne usługi serwisowe oraz aplikacyjne, w każdym przypadku 
gdy dane zgłoszenie nie jest objęte rękojmią lub gwarancją, o których mowa powyżej. 

6.16. Strony wspólnie postanawiają, iż uprawnienia Kupującego oraz obowiązki Sprzedającego określone w niniejszym punkcie zastępują  właściwe przepisy prawa w tym zakresie. 

7. SIŁA WYŻSZA 

7.1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie swoich zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy z tytułu „siły wyższej”. 
7.2. Za siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia będące poza ich kontrolą, które nie były znane w chwili zawierania Umowy, albo takie, których skutki dla wykonania Umowy w chwili jej zawierania nie były 

znane, tj. w szczególności: wojny, stany wojenne lub wyjątkowe, epidemie, zamieszki, akty sabotażu, zamachy terrorystyczne, strajki oficjalnie ogłoszone przez związki zawodowe, katastrofy naturalne 
takie jak: silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun, trzęsienia ziemi, tajfuny, sztormy i inne anomalie atmosferyczne, a także wybuchy, pożary, zniszczenia urządzeń lub instalacji, akty władzy o 
charakterze powszechnym, embarga. 

7.3. Strona, która powołuje się na siłę wyższą, winna  zawiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. Terminy umowne wskazane w Umowie ulegają zawieszeniu na czas trwania siły wyższej. Ten sam skutek 
następuje, jeśli w ocenie Sprzedającego istnieje konieczność wymiany dostarczanego Urządzenia, a Sprzedający na  czas oczekiwania zaoferuje urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach. 
Jeżeli okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają realizację Umowy w ciągu 6 miesięcy ponad terminy w niej wskazane, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy. Bez względu 
na to, która Strona jest dotknięta czynnikami losowymi, Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu wszystkich uprzednio dokonanych płatności, które nie zostały zaangażowane w 
realizację Umowy do dnia odstąpienia od niej, w sposób uzgodniony przez obie Strony. 

8. KLAUZULA WŁASNOŚCI 

8.1. Dostawa Urządzenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. na dzień sporządzenia OWS: Dz. U. 2020  poz. 106 ze zm.) jest dokonana w chwili 
końcowego przekazania Urządzenia Kupującemu. Dowodem końcowego przekazania, tj. spełnienia przez Sprzedającego świadczenia są wskazane w OWS: dokumenty transportowe (punkt 4.2), a w 
odniesieniu do Urządzeń podlegających instalacji: raport serwisowy wskazany w punkcie 5.6, lub potwierdzenie rozpoczęcia używania Urządzenia (punkt 5.7) lub wezwanie wskazane w punkcie 5.8 
OWS.   

8.2. Własność Urządzenia przechodzi na Kupującego z mocy Umowy po otrzymaniu  przez Sprzedającego całkowitej ceny za  Urządzenie, wynikającej z treści Umowy. 
8.3. Sprzedający wykupi polisę ubezpieczeniową od ryzyka „Ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie” oraz od ryzyka „kradzieży z włamaniem i rabunkiem”. Ubezpieczenie jest ważne od daty dostarczenia 

Urządzenia  i kończy się w miesiącu przeniesienia prawa własności Urządzenia na rzecz Kupującego. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi jeden miesiąc. Sprzedający ponosi koszty ubezpieczenia 
za pierwszy miesiąc. Koszty kontynuacji ubezpieczenia ponoszone przez Sprzedającego, będą refakturowane na Kupującego.  Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami za ubezpieczenie – 
Sprzedający może rozwiązać umowę ubezpieczenia, a negatywne konsekwencje tego faktu obciążają Kupującego. 

8.4. W przypadku wystąpienia zdarzenia faktycznego objętego polisami posiadanymi przez strony Umowy sprzedaży, z którym wiąże się obowiązek ubezpieczyciela do likwidacji powstałej szkody, ulegają 
zawieszeniu terminy spełnienia świadczenia przez Sprzedającego w zakresie dostarczenia  Urządzenia, jego instalacji oraz przedstawienia do odbioru przez Kupującego. Zawieszenie obejmuje okres 
od dnia wystąpienia takiego zdarzenia do dnia ustania przeszkody co do spełnienia świadczenia, nie wcześniej jednak niż do dn ia likwidacji szkody przez Sprzedającego lub innego ostatecznego 
rozstrzygnięcia w tym zakresie.  

8.5. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Urządzenie w sposób wskazujący zastrzeżenia prawa własności na rzecz 
Sprzedającego. W przypadku zajęcia Urządzenia stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Sprzedającego. 

9. USTALENIA KOŃCOWE 

9.1. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
9.2. Strony zgodnie postanawiają, że poza przypadkami wskazanymi w Umowie oraz w stanowiących jej integralną część OWS, nie będą dochodzić względem siebie dalej idących roszczeń i odszkodowań 

pozostających w związku z postanowieniami Umowy lub wykonywaniem tych postanowień. 
9.3. Od chwili zawarcia Umowy tracą swoją ważność wszystkie uzgodnienia i korespondencja mające wcześniej miejsce, a dotyczące przedmiotu Umowy, a tym samym Strony odpowiadają wobec siebie 

co do przedmiotu umowy, jego cech i właściwości, ceny oraz warunków płatności w zakresie opisanym w Umowie 
9.4. Wszystkie zmiany Umowy, a także odstąpienie od niej, wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń także wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, przy czym zawiadomienie takie nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana dochodzi do skutku dnia następującego po dniu doręczenia zawiadomienia. 
9.5. Oświadczenia składane na piśmie drugiej Stronie na adres wskazany w Zamówieniu lub nowy adres, o jakim mowa w punkcie 9.4 powyżej, uważa się za złożone skutecznie najpóźniej po upływie 7 

dni od dnia pierwszej próby jego doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. 
9.6. W przypadku, gdy spory wynikające lub dotyczące Umowy (w tym związane z odstąpieniem od Umowy) nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 
9.7. Wyłączone zostaje uprawnienie Kupującego do zbycia na rzecz osób trzecich wierzytelności przysługujących mu od Sprzedającego. 
9.8. Złożenie Zamówienia na zasadach OWS oznacza zapoznanie się i akceptację przez Kupującego OWS.  
9.9. Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu 13 kwietnia 2021 r. i zastępują Ogólne Warunki Sprzedaży z dnia 20 listopada 2019r. 


